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ெபா வாகேவ	ேதவைதக்	கைதக ம்	மாய	மந்திரக்	கைதக ம்	சி வர்
உள்ளத்ைதக்கவர்ந் 	வி கின்றன.	சி வர்களின்	

இந்த	மனவியல்ைபக்	கண் தான்	பல	சான்ேறார்கள்,	சி வர்க க் 	எைத ம்
ெசால்ல	ேவண் மானால்,	ேதவைதக்	கைதகளின்	 லம்	ெசால் வ 	சிறந்த
என் 	இந்த	 ைறையப்	பின்பற்றினார்கள்.	
‘தாவிப்	பா ம்	தங்கக்	 திைர’	என்ற	இக்	கைத	அத்தைகய	சிறந்த	கைதகளிேல
ஒன் .	ஆங்கிலத்தில்	உள்ள	ஒ 	கைதையத்	த வி	இைத	எ தியி க்கிறார்
தி .	நாரா	நாச்சியப்பன்.	அவர்	சி வர்க க்காகத்	தமிழில்	சிறந்த	பல	 ல்கள்
எ தியி க்கிறார்.	தமிழ்நாட் ல்	சி வர்	இலக்கிய	வளர்ச்சிக் 	வழி	வ த் க்
ெகாண் வ ம்	பல ள்	தி 	நாரா.	நா.	அவர்கள்	 றிப்பிடத்தக்கவராவார்.
அவ ைடய	தங் 	தைடயின்றிச்	ெசல் ம்	தமிழ்	நைட	மாணவர்களின்	ெமாழி
வளர்ச்சிக் ம்	அறி 	 திர்ச்சிக் ம்	ெபரி ம்	உத ம்	என் 	நம் கிேறாம்.	
	

தமிழாலயம்
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ன்ெனா 	காலத்தில்	இன்பவள	நா 	என் 	ஒ 	நா 	இ ந்த .	அந்த
இன்பவள	நாட்ைட	அர 	 ரிந்த	மன்னன்	ஒ 	ெபரிய	வீரன்.	அவன்	மைனவிேயா
சிறந்த	அழகி.	அந்த	அழகரசியின்	ெபயர்	 கிலி.	அழகிய	க ங்	 ந்த ம்,
ெசக்கச்	சிவந்த	உட ம்	ேசர்ந்தாற்ேபால்	பார்க் ம்ேபா ,	மாைலயில்	கதிரவன்
ஒளிபட் ப்	பளபளக் ம்	ேமகத்ைதப்	ேபாலி க் ம்.	 கிலி	என்றால்	ேமகத் க்
உரியவள்	என் 	ெபா ள்ப ம்.	அரசி	 கிலிக் ம்	கார்ேமகங்க க் ம்	எப்ப ேயா
ஒ 	ெதாடர் 	இ ந்த .	

கார்	ேமகங்கள்	அடர்ந் ,	மைழ	ெபாழி ம்	கார்காலத்தில்	அரசி	 கிலிையப்
பார்த்தால்	தளதளெவன் 	 ரித் 	அழகாயி ப்பாள்.	ெபாட் 	மைழ டப்
ெபய்யாத	 ேவனிற்	காலத்தில்,	வானில்	ெதன்ப கின்ற	ஒன்றிரண்
ேமகங்க ம்	ெவ த் ப்	ேபாய்	இ ப்ப 	ேபால்	அவ ம்	 கம்	ெவ த் 	உடல்
ெமலிந் 	காணப்ப வாள்.	அப்ேபா 	அரசி	 கிலிையப்	பார்த்தால்	 யரேம
வ ெவ த் 	வந்த ேபால்	இ க் ம்.	



		

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

யரத்ைத	இனித்	தாங்க	 யா 	என்ற	நிைலவ ம்ேபா ,	அவள்	தன்
நாட்ைட	விட் ப்	ேபாய்	வி வாள்.	ேமகங்கள்	 க்	க த் 	மைழ	ெகாட் ம்	ேவ
நா கள்	ேநாக்கிப்	ேபாய்	வி வாள்	என் 	மக்கள்	ேபசிக்	ெகாள்வார்கள்.	கார்
காலத்தில்	தான்	அவள்	தி ம்ப ம்	தன்	நாட் க் 	வ வாள்.	அவ க் 	ஆ ம்
ெபண் மாக	இரண் 	 ழந்ைதகள்	இ ந்தார்கள்.	

அரசி	 கிலியின்	மகன்	ெபயர்	வில்லழகன்.	இளவரசியின்	ெபயர்	ெபான்னழகி.
அவர்கள்	இ வ ம்	தங்கள்	தாய்	அ கில்	இ க் ம்	ேபா 	இன்பமாக	ஓ யா
விைளயா வார்கள்.	அவள்	பிரிந் 	ெசன்ற	பிற ,	ஒ வைரெயா வர்	பார்த்
அ ெகாண் ம்	ெப ச் 	விட் க்	ெகாண் ம்	ஏக்கத்ேதா 	இ ப்பார்கள்.	
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இன்பவள	நாட் ன்	அரசர்,	அரசி	 கிலிையத்	தி மணம்	ெசய் ெகாண்
வாழ்க்ைக	நடத்தத்	ெதாடங்கியேபா ,	அவள்	பிரிைவப்	ெபா த் க்	ெகாண்டார்.
ஆனால்	மீண் ம்	மீண் ம்	ஒவ்ேவார்	ஆண் ம்	அவள்	பிரிந் 	ெசன்றைத	அவரால்
ெபா க்க	 யவில்ைல.	அ ேவ	நாளைடவில்	அவள்மீ 	ெவ ப்பாக
மாறிவிட்ட .	

அந்த	ஊரில்	வசீகர	 ந்தரி	என் 	ஒ த்தி	இ ந்தாள்.	அவள்	அந்த	நாட்ைடச்
ேசர்ந்தவள்	அல்ல.	வடக்ேக	மிகத்	ெதாைலவில்	இ க் ம்	ஒ 	நாட் லி ந்
வந்தவள்.	அவள்	மிக	அழகானவள்.	அரசர்	உலாவ ம்ேபா 	ஒ 	நாள்	வசீகர
ந்தரிையக்	கண் விட்டார்.	அவள்	அழ 	அவைர	மயக்கமைடயச்	ெசய்த .

வசீகர	 ந்தரி	சாதாரணப்	ெபண்	அல்ல.	அவள்	ஒ 	மாயக்காரி.	அரசர்	தன்ைன
வி ம் கிறார்	என் 	ெதரிந் 	ெகாண்ட டன்	அவள்	அவைரத்	தி மணம்
ெசய் ெகாண் விடேவண் ம்	என் 	திட்டமிட்டாள்.	அரசி	 கிலி	இல்லாத
நாட்களில்	அ க்க 	அரண்மைனக் ப்	ேபாய்	வந்தாள்.	தன் ைடய
மாயவித்ைதகைளக்	காட் 	அரசைர	மயக்கினாள்.	கைடசியில்	அரசி	 கிலி
இல்லாதேபா ,	அரசர்	அவைள	ம மணம்	ெசய் 	ெகாண் விட்டார்.
மாயக்காரிைய	அரசர்	மணம்	 ரிந்த ,	அந்த	நாட் 	மக்கைளெயல்லாம்
ெவ ப்பைடயச்	ெசய்த .	

	



		

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

எங்கி ந்ேதா	வந்த	அவள்	இன்பவள	நாட் ன்	அரசியாகி	விட்டாள்.
அரசியான டன்	அவள்	அரண்மைனயிேலேய	தங்கினாள்.	அவ க் 	இளவரசன்
வில்லழகைன ம்,	இளவரசி	ெபான்னழகிைய ம்	பார்க்கேவ	ெவ ப்பாயி ந்த .
அவர்கள்	நல்ல	பிள்ைளகளாய்	இ ப்பைதக்	கண் 	அவள்	ேகாபித் க்
ெகாண்டாள்.	அவர்கள்	அழகாய்	இ ப்பைதக்	கண் 	அவள்	அ ெவ ப் க்
ெகாண்டாள்.	எப்ேபா ம்	அவர்கள்	உண்ைம	ேப வைதக்	கண் 	எரிந்
வி ந்தாள்.	அவர்கள்	சிரித் 	விைளயா வைதப்	பார்த் 	அவளால்	ெபா த் க்
ெகாண் க்க	 யவில்ைல.	
அவர்கைள	அ த் 	உைதத் 	அ ைமகைளப்ேபால்	ேவைல	வாங்கினாள்.
க க த் ப்	ேபசி	அவர்கைளக்	கண்கலங்க	ைவத்தாள்.	கைடசியில்	அவர்கள்
உ த்தியி ந்த	பட்டாைடகைளப்	பறித் க்	ெகாண் 	அரண்மைனைய	விட்ேட
விரட் விட்டாள்.	



		

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

பஞ்சம்,	பசி,	பட் னி	
தன்னந்தனியாகச்	ெசன் 	ெகாண் க் ம்	அந்தச்	சின்னஞ்சி 	பிள்ைளகைள
ஆ 	ேமய்த் க்	ெகாண் ந்த	ஓர்	இைடயன்	கண்டான்.	அவர்கள்	ேமல்
இரக்கம்ெகாண் ,	அவன்	தன்	வீட் க் 	அைழத் ச்	ெசன்றான்.	கஞ்சி ம்	 ம்
ஊற்றி	அவர்கைள	வளர்த் 	வந்தான்.	அன் ள்ளங்	ெகாண்ட	அந்த	இைடய க்
ஆ ேமய்க் ம்	ேவைலயில்	அவர்கள்	ஒத்தாைசயாக	இ ந்தார்கள்.	
ஒ 	மைலக் ன்றின்	அ வாரத்தில்	அவர்கள்	ஆ ேமய்க் ம்	பச்ைசப்
ல்ெவளியி ந்த .	ஆட் க்	 ட் கேளா 	ேபாட் 	ேபாட் க்ெகாண்
கள்ளமில்லாத	உள்ளங்	ெகாண்ட	அந்தச்	சி 	பிள்ைளகள்	ஓ யா
விைளயா வார்கள்.	கஞ்சி	 த்தா ம்	அவர்கள்	ெநஞ்சில்	இன்பம்
நிைறந்தி ந்த .	மாயக்காரியின்	ெகா ைமகள்	இல்லாத	அந்த	மைலய வாரம்
அவர்க க் 	மகிழ்ச்சி	த ம்	இடமாக	இ ந்த .	

அம்மா	அ கில்	இல்ைலேய	என்ற	ஒ 	 ன்பத்ைதத்	தவிர	ேவ 	எவ்விதத்
ன்ப ம்	இல்லாமல்	அவர்கள்	வாழ்ந் 	வந்தார்கள்.	

நாட்ைட	விட் ப்ேபான	அரசி	 கிலி,	தி ம்பி	வரேவயில்ைல.	தானி க்க	ேவண் ய
இடத்தில்	ஒ 	மாயக்காரி	இ க்கிறாள்	என் 	ேகள்விப்பட் த்தான்	அவள்	தி ம்பி



வரவில்ைல	என் 	மக்கள்	ேபசிக்	ெகாண்டார்கள்.	
காலம்	மாறிய .	கார்	காலம்	வந்த .	ஆனால்,	கார்ேமகங்கள்	வானில்	 டவில்ைல.
ேகாைட	காலத்தி ம்	ெகா ைமயாக	ெவயில த்த .	நாளாக	நாளாக	ெவயிலின்
க ைம	ஏறிக்ெகாண் 	ேபானேத	தவிர	ஒ 	 ளி	மைழ ட	வரவில்ைல,	அரசி
கிலிக் க்	ேகாபம்	வந் 	விட்டதால்	தான்	ேமகங்கள்	 டவில்ைல	என் 	மக்கள்

ேபசிக்	ெகாண்டார்கள்.	

பஞ்சம்	நீ த்த .	வயல்கள்	விைளயவில்ைல.	மரங்க ம்	ெச 	ெகா க ம்	க கிப்
ேபாயின.	உண 	ஒன் ம்	இல்லாமல்	மக்கள்	வா னார்கள்.	பட் னிச்	சா
அதிகரித்த .	

ெதய்வங்க க் 	ஏேதா	ேகாபம்	ஏற்பட் 	விட்ட 	என் 	அரசன்	நிைனத்தான்.
பக்கத் 	நாட் ேல	ஒ 	ெபரிய	மடாதிபதி	இ ந்தார்.	அந்த	மடாதிபதி
ெதய்வங்கேளா 	அ க்க 	ேப வார்	என் 	அரசன்	ேகள்விப்பட் ந்தான்.
அவ க் 	 ன்	காலத்ைத ம்	பின்	காலத்ைத ம்	அறியக் ய	சக்தி
இ ந்தெதன் 	அரசனிடம்	பலர்	 றியி ந்தார்கள்.	ஆகேவ,	அரசன்	தன்
அதிகாரிகள்	சிலைர	அந்த	மடாதிபதியிடம்	அ ப்பினான்.	தன்	நாட் ல்	மைழ
ெபாய்த் ப்	ேபானதற் க்	காரணம்	என்ன	என் ம்,	அதற் 	மாற் க்	க வாய்
என்ன	என் ம்,	ேகட்டறிந் 	வ ம்ப 	அவன்	அந்த	அதிகாரிக க் க்
கட்டைளயிட்டான்.	

இைதயறிந்த	வசீகர	 ந்தரி	ஒ 	தந்திரம்	ெசய்தாள்.	மடாதிபதியிடம்	அ ப்பப்பட்ட
அதிகாரிகைள	அவள்	தனியாகச்	சந்தித்தாள்.	அவர்க க் 	நிைறயப்	ெபான் ம்
ெபா ம்	த வதாகச்	ெசால்லி,	அவர்கைள	மடாதிபதியிடம்	ேபாகாமல்
இ க் ம்ப 	ேகட் க்	ெகாண்டாள்.	அவர்கள்	அவள்	திட்டத் க்
ஒப் க்ெகாண்டார்கள்.	அவர்கள்	ேவ 	எங்காவ 	ேபாய்த்	தி ம்பி	வந் ,	மைழ
ெபய்யாமல்	இ ப்பதற் க்	காரணம்	வில்லழக ம்	ெபான்னழகி ம்	உயி டன்
இ ப்ப தான்	என் ம்,	அவர்கைளக்	ெகான்றால்,	ெதய்வங்களின்	ேகாபம்	தீர்ந்
மைழ	ெபாழி ம்	என் ம்	மடாதிபதி	 றியதாகக்	 றேவண் ம்	என் ம்	அவள்
தன்	திட்டத்ைத	விளக்கினாள்.	

ஆைசபி த்த	அந்த	அதிகாரிகள்	அவ்வாேற	ெசய்தார்கள்.	அரசாங்கச்	ெசலவில்
உல்லாசமாகப்	பல	ஊர்களில்	 ற்றித்	திரிந் 	விட் த்	தி ம்பி	வந்தார்கள்.
வில்லழகைன ம்	ெபான்னழகிைய ம்	ெவட் ப்	பலியிட்டால்	தான்	ெதய்வ	ேகாபம்
தீர்ந் ,	மைழ	ெபாழி ம்	என் 	மடாதிபதி	 றியதாகச்	ெசான்னார்கள்.	
ட	நம்பிக்ைக ைடய	அந்த	அரசன்	அவர்கள்	 றியைத	உண்ைம	என்

நம்பினான்.	ஆனால்,	தன்மக்கைளத்	தாேன	எப்ப க்	ெகான் 	பலியி வ 	என்
தயங்கினான்.	ஆனால்	வசீகர	 ந்தரி	அவ டன்	பல	விதமாய்ப்	ேபசி	அந்தச்	சி
பிள்ைளகைளத்	ெதய்வபலி	ெகா ப்பதற் 	அரசன்	ஒப் க்	ெகாள் ம்ப 	ெசய்



விட்டாள்.	
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ஒ 	நாள்	காைல	ேநரம்.	ேகாயில்	வாசலில்	இ ந்த	பலிபீடம்	 மாைலகள்	இட்
அழகாக	அலங்கரிக்கப்பட் ந்த .	இளவரச ம்	இளவரசி ம்	க த்தில்	மஞ்சள்
ண் ம்	கதம்ப	மாைல ம்	கட் ய	ேகாலத்தில்	பலியா கள்ேபால்	ெகாண்

வரப்பட்டார்கள்.	

		

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

யி ந்தார்கள்.	பழி	பாவம்	அறியாத	இரண் 	பிள்ைளகைளப்	பலிேகட்ட	ஒ
ெதய்வ ம்	ெதய்வமா	என் 	அவர்கள்	ெதய்வத்தின்	ேபரிேலேய	ெவ ப் க்
ெகாண்டார்	
ேகாயிலில்	ேதவைதக க் ப்	 ைச	நடந்த .	

ைச	 ந்த டன்	 சாரி	ைகயில்	அரிவா டன்	ெவளியில்	வந்தான்.	இரண்
ன் 	ஆட்கள்	இளவரசைன ம்	இளவரசிைய ம்	பலிபீடத்தின்	ேமல்	ஏற்றி	நிற்க

ைவத்தார்கள்.	 சாரி ம்	பலிபீடத்தின்	ேமல்	ஏறினான்.	வானத்ைத	ேநாக்கி,
“ேதவர்கேள,	நீங்கள்	வி ம்பிய	பலிைய	ஏற் க்	ெகாள் ங்கள்	நாட்ைடச்



ெசழிக்கச்	ெசய் ங்கள்!	அற்ப	உயிர்களாகிய	எங்கள்	ேமல்	உள்ள	ெவ ப்ைபயகற்றி
உங்கள்	அன்ைபப்	ெபாழி ங்கள்!”	என் 	 வினான்.	
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அப்ேபா 	வானில்	ஓர்	இ 	 ழக்கம்	ேகட்ட .	கண்ைணப்	பறிக் ம்	ஒ 	மின்னல்
பளிச்சிட்ட .	அந்த	மின்னைலத்	ெதாடர்ந் 	ஓர்	இறக்ைக	 ைளத்த	தங்கக்
திைர,	தைரைய	ேநாக்கித்	தாவிப்	பாய்ந் 	பறந் 	வந் 	ெகாண் ந்த .

அந்தத்	தங்கக்	 திைர	பலிபீடத்தின்	மீ 	வந் 	இறங்கித்	தன்	பின்னங்காலால்
சாரிைய	ஓர்	உைத	உைதத் க்	கீேழ	தள்ளிய .	

அந்தத்	தங்கக்	 திைரையக்	கண்ட டன்	இளவரசன்	வில்லழகன்	அதன்	 கில்
பாய்ந் 	ஏறினான்.	தன்	தங்ைக	ெபான்னழகிைய ம்	ைகையப்	பி த் 	இ த் த்

க்கித்	தனக் ப்	பின்னால்	உட்கார	ைவத் க்	ெகாண்டான்.	அவர்கள்	இ வ ம்
ஏறிக்	ெகாண்ட ம்	அந்தத்	தங்கக்	 திைர	இறக்ைககைள	அைசத்
அைசத் க்ெகாண் 	ேமெல ம்பிப்	பறந்த .	கீேழ	வியப்ேபா 	பார்த் க்
ெகாண் ந்த	மக்கள்,	அரசைன ம்	மாயக்காரி	வசீகர	 ந்தரிைய ம்	பழித் ப்
ேபசிக்	ெகாண் ம்,	அந்த	அ ைமக்	 ழந்ைதகைளக்	காப்பாற்றிய
ெதய்வங்கைளப்	 கழ்ந் 	ேபாற்றிக்	ெகாண் ம்	தங்கள்	தங்கள்	வீ 	ேநாக்கிக்
கைலந் 	ெசன்றார்கள்.	
அரசி	 கிலி,	தன்	 ழந்ைதகைளப்	பிரிந் 	ெசன்றா ம்	அவர்கைளக்
கவனிக்காமல்	விட் ப்	ேபாய்விடவில்ைல.	அவள்	ேமேல ள்ள
ேமகமண்டலத்திலி ந் 	அவர்கைளக்	கவனித் க்	ெகாண் 	தான்	இ ந்தாள்.
அவள்	தான்	கைடசி	ேநரத்தில்,	ேமகமண்டலத்தில்	இ ந்த	தங்கக்	 திைரைய
ய ப்பித்	தன்	 ழந்ைதகைளக்	காப்பாற்றினாள்.	
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இரண் 	 ழந்ைதகைள ம்	 க்கிக்	ெகாண் 	அந்தத்	தங்கக்	 திைர
காற்றி ம்	ேவகமாகப்	பறந் 	ெசன்ற .	கா ம்	ேம ம்	கட ம்	மைல ம்	மாறி
மாறிக்	கடந் 	மிகத்	ெதாைலவில்	உள்ள	ேதன்கதலி	நாட் ல்	ேபாய்	இறங்கிய .
அங் 	இறங்கிய டன்	ெந ந் ரம்	பறந் 	வந்த	கைளப்பில்	அந்தக்	 திைர
ேசார்ந் 	வி ந்த .	அப்ப ேய	அதற் 	 ச் 	நின் 	அ 	இறந் 	ேபாய்	விட்ட .
வில்லழகன்,	அைத	ஒ 	மரத்த யில்	நி த்திைவத் ,	அதற் 	ஒ
ேவதாளத்ைதக்	காவல்	ைவத்தான்.	

ேதன்கதலி	நாட் 	அரச க் 	ஆண்	பிள்ைளகள்	கிைடயா .	அவ க் 	மகள்
ஒ த்திமட் ம்	இ ந்தாள்.	ேதன்கதலி	நாட் 	அரசன்	வில்லழகைன ம்
ெபான்னழகிைய ம்	வி ம்பி	வரேவற் த்	தன்	அரண்மைனயிேலேய	வளர்த்
வந்தான்.	வில்லழகன்	ஆற்ற ம்	வீர ம்	மி ந்த	இைளஞனாக	மாறிய டன்
அவைனேய	தன்	நாட் ன்	அரசனாகப்	பட்டம்	 ட் 	அவ க் த்	தன்	மகைளத்
தி மணம்	ெசய் 	ெகா த்தான்.	ெபான்னழகிைய ம்	அ கில்	இ ந்த	ஒ
நாட் ன்	இளவரச க் 	மணம்	ெசய் 	ெகா த்தான்.	



வில்லழகன்	ேதன்கதலி	நாட்ைடச்	சீ ம்	சிறப் மாக	அர 	 ரிந்தான்.	அவ க் ப்
பின்	அவன்	வழியில்	வந்த	மக்க ம்	ேபர ம்	ெதாடர்ந் 	அரசாண் 	வந்தார்கள்.
பிற்காலத்தில்	அந்த	நாட் ல்	இ ந்த	தங்கக்	 திைர	உலகத் ப்	ெப ஞ்
ெசல்வங்களிேல	ஒன்றாக	மதிப்பிடப்பட்ட .	
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வில்லழகன்	இறந் 	பலப்பல	ஆண் கள்	கழிந் விட்டன.	அப்ேபா 	உலகின்
ேவெறா 	ப தியில்	இ ந்த	ஒ 	நாட்ைடயாண்ட	மன்ன க் 	ஒ 	 ழந்ைத
பிறந்த .	அந்தக்	 ழந்ைத	ஆண்	 ழந்ைத.	அதன்	ெபயர்	ெவற்றிேவலன்.	ெவற்றி
ேவலன்	கற் த்	ேதர்ந் 	 ற் ம்	வளர்ந் 	ஒ 	கட்டழ ைடய	இைளஞனாக
வள ம்	 ன்னாேலேய	ஒ 	நாள்	தி ெரன் 	அவ ைடய	சிற்றப்பன்	ெப ம்
பைட டன்	வந் 	நாட்ைடக்	கவர்ந் 	ெகாண்டான்.	ஆண் 	ெகாண் ந்த
அண்ணைன ம்	அவர்	 ம்பத்ைத ம்	காட் க் 	விரட் ய த் விட் 	அந்தச்
சிற்றப்பன்	நாட்ைடக்	கவர்ந் 	ெகாண்டான்.	

உயி க் த்	தப்பி	ஓ ய	அரச ம்	அரசி ம்	அவர்களின்	ெசல்ல	மகனான	ெவற்றி
ேவல ம்,	ஏைழகளாய்ச்	சிற் ார்களில்	 ற்றித்	திரிந் 	ெகாண் ந்தார்கள்,
கைடசியில்,	அந்த	அரசர்	ஒ 	சிற் ாரில்	நிைலயாகத்	தங்கி	அங் 	ஒர்	உழவனிடம்
ேவைலக் ச்	ேசர்ந் 	ெகாண்டார்.	
உைழத் ப்	பிைழக்க	ேவண் ய	ஏைழயாக	மாறிவிட்ட	ேபாதி ம்	அரசர்	தன்மகன்
ெவற்றி	ேவலைன	ஓர்	இளவரசைன	வளர்க்க	ேவண் ய	 ைற	தப்பாமல்	வளர்த்
வந்தார்.	தமக் 	ஓய்வி ந்த	ேபாெதல்லாம்	அவ க் க்	கல்வி ம்,	கைல ம்,
வாட்பயிற்சி ம்,	ேவற்பயிற்சி ம்	கற் க்	ெகா த்தார்.	
ெவற்றிேவலன்	வலி ம்	ெபாலி ம்	உைடய	இைளஞனாக	வளர்ந் விட்டான்.
ஆற்ற ம்	வீர ம்	அஞ்சா	ெநஞ் ம்	ெகாண்ட	காைள	ேபால்	அவன்	ேதான்றினான்.
எந்தச்	ெசயலி ம்	ெவற்றி	காணக்	 ய	தனித்	திறைம	தன்	மக க்
வந் விட்ட 	என்பைத	அரசர்	கண் 	ெகாண்டார்.	இனி	இவைன	நாம்	இங்ேக
ைவத்தி க்கக்	 டா 	என் 	அவர்	 	கட் னார்.	
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க ைமயாக	உைழத் 	அவர்	சிறி 	பணம்	ேசர்த்தார்.	ேபா மான	அள 	பணம்
ேசர்ந்த டன்	ஒ நாள்	காைலயில்	அவர்	தன்	மகைன	அைழத்தார்.	
அவர்	கண்கள்	கலங்கியி ந்தன.	ஆனால்,	அவற்றிேல	ஒ 	நம்பிக்ைக	ஒளி
வீசிய .	ஓர்	உ தி	ெவளிப்பட்ட .	

“ெவற்றி	ேவலா,	என்	அன் 	மகேன!	நீ	நிைனத் க்	ெகாண் ப்ப 	ேபால்	நீ	ஓர்
உழவனின்	மகனல்ல;	நீ	ஓர்	இளவரசன்!”	என் 	 றினார்.	
ெவற்றி	ேவலன்	வியப்பைடந்தான்.	“நான்	இளவரசனா?	அப்ப யானால்	என்ைனப்
ெபற்ற	அரசர்	யார்?	அரசி	யார்?”	என் 	ேகட்டான்.	

“மகேன!	உன்ைனப்	ெபற்றவர்	நாங்கள்	தான்!	ஆனால்,	நாங்கள்	வஞ்சகத்தால்	வாழ்
விழந்ேதாம்!”	என் 	 றிக்	ேகாெவன் 	 வி	அ தாள்	அரசி,	

“அம்மா	அழாதீர்கள்!	என்	உடலில்	ஒ 	ெசாட் 	இரத்தம்	இ க் ம்	வைரயில்,	நான்
நம் ைடய	நாட்ைட	மீட்கப்	ேபாரா ேவன்.	உங்கைள	மீண் ம்	அரியாசனத்தில்
ைவத் ப்	பார்ப்பேத	இனி	என்	இலட்சியம்”	என் 	 ைரத்தான்	ெவற்றி	ேவலன்.	

“மகேன,	நான்	இன் 	தான்	உன்ைனப்	ெபற்றதன்	பலைன	அைடந்ேதன்.	உன்
இலட்சியம்	ெவற்றியைட மாக!”	என் 	வாழ்த்தித்	தாங்கள்	வாழ்விழந்த
கைதையக்	 றினார்	அரசர்.	
"மகேன,எப்ேபா ம்	உண்ைமேய	ேப ;	என் ம்	உண்ைமக்ேக	பா ப ;	எவரிடத்தி ம்
அன்பாயி ;	உன்ைன	யண் 	வந்தவர்க க் 	உதவி	 ரி”	என் 	அறி ைரகள்	 றி
விைடெகா த் 	வழிய ப்பினாள்	அரசி.	

இளவரசன்	 றப்பட்டான்.	அரச ம்	அரசி ம்	தங்கள்	பிரி த்	 யரத்ைத	யடக்கிக்
ெகாண்டார்கள்.	
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ெவற்றிேவலன்	தன்	வழியில்	ெசன் 	ெகாண் ந்தான்.	ஒ 	சிற்றா
க்கிட்ட .	அதில்	தண்ணீர்	ெப கி	வழிந் 	ஓ க்	ெகாண் ந்த .	அதன்

கைரயில்	ஒ 	கிழவி	நின் 	ெகாண் ந்தாள்.	அவள்	ஆற்ைறக்	கடந் 	ேபாக
ஏதாவ 	வழி ண்டா	என்ற	ஏக்கத்ேதா 	நின் ெகாண் ந்தாள்.
ெவற்றிேவல க் த்	தன்	தாயார்	 றிய	ெசாற்கள்	நன்றாக	ெநஞ்சிற்
பதிந்தி ந்தன.	

அவன்	அந்தக்	கிழவியின்	அ கில்	ெசன்றான்.	“பாட் ,	அக்கைரக் ப்	ேபாக
ேவண் மா?	நான்	உதவி	 ரிகிேறன்”	என் 	 றினான்.	

கிழவி	நன்றியறிதேலா 	அவன்	உதவிைய	ஏற் க்	ெகாண்டாள்.	
ெவற்றிேவலன்	கிழவிையத்	தன்	ேதாளில்	 க்கி	ைவத் க்	ெகாண்டான்.
ெப க்ெக த் ப்	ேபா ம்	சிற்றாற்றில்	இறங்கி	நடந்தான்.	தண்ணீரின்	ேவகம்
அதிகமாக	இ ந்த .	அ 	எ த் 	ைவக் ம்	ேபாெதல்லாம்	ஆைளச்
சாய்த் வி ம்	ேபாலி ந்த .	எப்ப ேயா,	 ச்ைசப்	பி த் க்ெகாண் ,	ஆற்ைறக்
கடந் 	அக்கைர	ேசர்ந் 	விட்டான்.	தன்	ேதாளிலி ந் 	கிழவிையக்	கீேழ	இறக்கி
விட்டான்.	இறக்கிவிட்ட டன்	அவைள	ேநாக்கிய	ெவற்றிேவலன்
ெப வியப்பைடந்தான்.	அ 	கிழவியல்ல;	ஒ 	ேதவைத!	

அந்தத்	ேதவைதைய	அவன்	வணங்கினான்.	

“மகேன,	உன்னிடம்	நல்ல	மனம்	இ க்கிற .	அந்த	மனத்தில்	உ தியி க்கிற .
உனக் 	நலம்	பல	உண்டாகட் ம்!”	என் 	வாழ்த் 	ெமாழிகள்	 றி	அந்தத்
ேதவைத	மைறந் 	விட்டாள்.	
எல்லாம்	கன ேபால்	இ ந்த .	ெவற்றிேவலன்	தான்	ஒ 	ேதவைதையக்	கண்ட
வியப்பிலி 	மீள	ெந ேநரம்	ஆகிய .	பிற 	அவன்	தன்	வழிேய	நடக்கத்
ெதாடங்கியேபா 	அவன்	காற்	ெச ப்பில்	ஒன் 	காணாமற்	ேபாயி ந்தைதக்
கண்டான்.	ஆற்ைறக்	கடக் ம்ேபா 	அ 	ந விவிட்ட 	என்ப 	அவ க்
அப்ேபா 	தான்	ெதரிந்த .	ஒற்ைறக்கால்	ெச ப்ேபா 	அவன்	மீதி	வழிெயல்லாம்
நடந் 	ெசன்றான்.	பல	சிற் ர்கைள ம்	கா கைள ம்	மைலகைள ம்	கடந்
அவன்	கைடசியாகத்	தன்	ெசாந்த	நாட் க் 	வந் 	ேசர்ந்தான்.	

அரண்மைனக் ப்	ேபாய்ச்	ேசர்ந்த டன்	அரசைனப்	பார்க்க	ேவண் ம்	என்
றினான்.	காவலர்கள்	அவைன	அரச	சைபக் 	அைழத் ச்	ெசன்றார்கள்.	

அவைனக்	கண்ட டேனேய	அவன்	சிற்றப்ப க் ப்	பீதி	ஏற்பட் விட்ட .



ஏெனன்றால்	ஒற்ைறக்	காலில்	ெச ப்பணிந் 	ெகாண் 	வ ம்	ஓர்	இைளஞன்	உன்
நாட்ைடப்	பறித் க்	ெகாள்வான்	என் 	ஒ 	 னிவர்	அவ க் ச்	சாபம்
ெகா த்தி ந்தார்.	இ ந்தா ம்	அவ ைடய	சிற்றப்பன்	தன்	பயத்ைத
ெவளிப்ப த்திக்	ெகாள்ளாமல்,	“தம்பி	நீ	யார்?	எங் 	வந்தாய்?”	என் 	 ைழவான
ரலில்	ேகட்டான்.	

“நான்	தான்	ெவற்றிேவலன்.	உங்கள்	அண்ணன்	மகன்.	என்	நாட்ைடத்	தி ம்பப்
ெப வதற்காக	வந்தி க்கிேறன்.”	என் 	 றினான்	ெவற்றிேவலன்.	
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இவனிடம்	ேகாபமாகப்	ேபசக் டா .	நயமாகப்	ேபசித்தான்	ெகால்லேவண் ம்
என் 	தீர்மானித் க்	ெகாண்ட	சிற்றப்பன்	தன்	அண்ணைன	நிைனத்
வ ந் வ ேபால்	ந த்தான்.	

“ெவற்றிேவலா,	அன் 	நாடா ம்	ஆைசயில்	அண்ணைனக்	காட் க் 	விரட்
விட்ேடன்.	ஆனால்	அதன்	பிற தான்	என்	மனச்சாட்சி	என்ைனக்
த்திக்காட் ய .	எப்ப யாவ 	அண்ணைனத்	ேத ப்பி த் 	மீண் ம்	அரசர்

ஆக்கி	அவர்	கீேழ	இ ந் 	பணி	ெசய்தால்	ேபா ம்	என் 	நிைனத்ேதன்.	ஆனால்
என்	ஆட்கள்	அவைரத்	ேத ப்ேபான	ேபாெதல்லாம்	அவர்கள்	தன்ைனப்	பி த் க்
ெகால்லத்தான்	வ கிறார்கள்	என் 	பயந் 	ஓ விட்டார்.	என்னால்	அவைரக்
கண் 	பி க்க	 யாமேல	ேபாய்விட்ட .	நல்ல	ேவைளயாக	நீ	இப்ேபா 	வந்
ேசர்ந்தாய்.	உன்	அப்பா	எங்ேக	இ க்கிறார்?	ெசால்.	அவைர	அைழத் 	வந்
அ த்த	மாதேம	உனக் ப்	பட்டம்	கட் விட் 	நான்	ஒய் 	எ த் க்	ெகாள்கிேறன்”
என் 	 றினான்.	



ெவற்றிேவலன்	தன்	சிற்றப்பனின்	ேபச்ைச	உண்ைம	என் 	நம்பிவிட்டான்.	தன்
தாய்தந்ைதயர்,	இ க் மிடத்ைத	அந்த	வஞ்சகனிடம்	 றிவிட்டான்.	அந்த
வஞ்சக ைடய	ெசாற்கைள	நம்பி	அவனிடம்	அன் 	பாராட்ட ம்	ெதாடங்கினான்.	

அன் 	இர 	அவன்	தன்	சிற்றப்ப டன்	உட்கார்ந் 	சாப்பிட் க்	ெகாண் ந்தான்.
சாப்பி ம்ேபாேத	அவர்கள்	பல	ெசய்திகள்	பற்றிப்	ேபசிக்	ெகாண்டார்கள்.
வீரர்கைளப்	பற்றிய	ேபச் 	வந்த .	ேபச்ேசா 	ேபச்சாக	அந்தச்	சிற்றப்பன்	“அந்தக்
காலம்	மைலேயறி	விட்ட .	அப்ப ப்பட்ட	வீரர்கள்	இப்ேபா 	எங்ேக	இ க்கிறார்கள்”
என் 	சலித் க்	ெகாண்டான்.	

“ஏன்	இல்ைல?	எத்தைனேயா	வீரர்கள்	இ க்கிறார்கள்.	ஆனால்	அவர்கள்	தங்கள்
வீரத்ைத	நிைலநாட் ம்	வாய்ப் த்தான்	கிைடக்கவில்ைல”	என்றான்
ெவற்றிேவலன்.	

இைதக்	ேகட் 	அவன்	சிற்றப்பன்	சிரித்தான்.	“உனக் 	ஒன் ம்	ெதரியா
ேபாலி க்கிற .	இங்கி ந் 	மிகத்	ெதாைலவில்	ேதன்கதலி	நா 	என் 	ஒ 	நா
இ க்கிற .	அந்த	நாட் ேல	ஒ 	தங்கக்	 திைர	இ க்கிற .	அந்தத்	தங்கக்
திைரைய	இங் 	ெகாண் 	வந் 	ேசர்க்கக் ய	ஒ 	வீரைன	ேத த்ேத ப்

பார்த் 	எனக் 	அ த் 	விட்ட .	அந்தக்	 திைர	மட் ம்	கிைடத் 	விட்டால்	நம்
நாட் ற் 	ஒ 	ெப ஞ்ெசல்வம்கிைடத்த	மாதிரி	இ க் ம்”	என் 	ெமாழிந்தான்
சிற்றப்பன்.	

“அந்தத்	தங்கக்	 திைரைய	அைடவதில்	என்ன	தைட	இ க்கிற ?’	என்
ேகட்டான்	ெவற்றிேவலன்.	

“அல் ம்	பக ம்	கண் டாமல்	அங் 	ஒ 	ேவதாளம்	காவல்	இ ந் 	வ கிற .
அந்த	ேவதாளத்ைதக்	ெகான் 	வீழ்த்தக் ய	வீரன்	இந்த	மண் லகில்
இன் ம்	பிறக்கவில்ைல”	என் 	ெசான்னான்	சிற்றப்பன்.	

“இேதா	நான்	பிறந்தி க்கிேறன்.	சிற்றப்பா	இப்ெபா ேத	என்ைன	அ ப்பி
ைவ ங்கள்.	எப்ப ம்	அந்தத்	தங்கக்	 திைரைய	இங்ேக	ெகாண் 	வந்
ேசர்க்கிேறன்.	இந்த	 யற்சியில்	நான்	இறந்தா ம்	சரிேய”	என் 	வீராேவசமாக
ழங்கினான்	ெவற்றிேவலன்.	

உண்ைமயிேலேய	இந்த	வீரெமாழிகைளக்	ேகட் 	அவன்	சிற்றப்பன்	மகிழ்ந்
ேபானான்.	தன்	 ழ்ச்சி	பலித்த 	என் 	க தினான்.	ேவதாளத்தின்	ைகப்பி யில்
சிக்கியவர்கள்	உயி டன்	மீண்டதில்ைல.	அவர்கேளா 	இவ ம்	ேபாய்ச்	ேசரட் ம்
என் நிைனத் க்	ெகாண் 	ெவற்றிேவலைன	வழி	அ ப்பி	ைவத்தான்.	
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ெவற்றிேவலன்	கடற்கைரக் ச்	ெசன் 	ஒ ெபரிய	மரக்கலம்	கட் னான்.	அந்த
மரக்கலத்திற் 	ேவண் ய	மரங்கைள ம்	கயி கைள ம்	ேவ 	ெபா ள்கைள ம்
சிற்றப்பனின்	ஆட்கள்	தயாரித் க்	ெகா த்தார்கள்.	எப்ப யாவ 	அவைன
நாட்ைடவிட் 	ெவளிேயற்றினால்ேபா ம்	என் 	சிற்றப்பன்	எல்லா	உதவிக ம்
ெசய்தான்.	அந்த	மரக்கலத்தில்	அவ டன்	ஐம்ப 	வீர	இைளஞர்கள்	 றப்பட் ச்
ெசன்றார்கள்.	

பயங்கரமான	கடலில்	அந்த	மரக்கலம்	தன்	பயணத்ைதத்	ெதாடங்கிய .
ேதன்கதலி	நா 	இ க் ம்	திைச	ேநாக்கி	அதன்	பாய்மரங்கைளக்	காற்
தள்ளிக்ெகாண் 	ெசன்ற .	இளம்	வீரர்கள்	‘ெவற்றி	ெவற்றி	’என்
ழங்கிக்ெகாண் 	அந்தக்	கப்பலில்	ெசன் 	ெகாண் ந்தார்கள்.	

கப்பல்	 றப்பட்ட	ம நாேள	ெவற்றிேவலனின்	சிற்றப்பன்	தன்	அண்ணன்	இ ந்த
இடத்திற் ச்	சில	ஆட்கைள	அ ப்பினான்.	ஒ 	நாள்	அரச ம்	அரசி ம்	இரவில்

ங்கிக்	ெகாண் ந்தெபா 	அந்த	ஆட்கள்	அவர்கைளக்	ெகாைல	ெசய்
விட்டார்கள்.	
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ெவற்றிேவல ம்	அவ டன்	ெசன்ற	வீரர்க ம்,	வழியில்	பல	இக்கட் க க்
ஆளாகிக்	கைடசியில்	ேதன்கதலி	நாட்ைட	அைடந்தார்கள்.	அந்த	ஊர்க்
கடற்கைரயில்	அவர்கள்	இறங்கிய டேனேய	ேநேர	அரண்மைனக் 	அைழத் ச்
ெசல்லப்பட்டார்கள்.	ேதன்கதலி	நாட்ைட	அப்ெபா 	வில்லழகனின்	ெகாள் ப்
ேபரனாகிய	ஓர்	அரசன்	ஆண் 	வந்தான்.	அவ க் 	ஒ 	ெபண் ம்	பிள்ைள ம்
இ ந்தார்கள்.	ெபண்,	ப வ	வயைத	யைடந்தி ந்தாள்;	அவள்	ெபண்க க் ரிய
பல	கைலகைள ம்	அறிந்தி ந்தேதா ,	மாய	மந்திர	வித்ைத ம்	ெதரிந்
ைவத்தி ந்தாள்.	ைபயேனா	அப்ேபா 	ஒ 	சி வனாகேவ	யி ந்தான்.	

ெவற்றிேவல ம்	மற்ற	வீரர்க ம்	அரண்மைன	ேபாய்ச்	ேசர்ந்தெபா ,	அரச
சைபயில்	சிங்காதனத்தின்மீ 	அமர்ந் 	ெகாண் ந்தான்,	ேதன்கதலி	நாட் ன்
அரசன்.	அவ க் 	இ றத்தி ம்	அவன்	மகள்	ேமகமாைல ம்	மகன்
கார்வண்ண ம்	அமர்ந்தி ந்தார்கள்.	ெவற்றிேவல ம்	வீரர்க ம்	எதிரில்
அைழத் 	வரப்ெபற்ற ம்,	அவர்கைள	ேநாக்கித்	ேதன்கதலி	நாட்டரசன்,	அவர்கள்
எதற்காக	அங் 	வந்தார்கள்	என் 	ேகட்டான்.	

“அேச,	தங்கள்	நாட் ல்	தங்கக்	 திைர	ஒன் 	இ ப்பதாகக்
ேகள்விப்பட்ேடாம்.அைத	எங்கள்	நாட் க் 	எ த் ச்	ெசல்லேவ	இங் 	வந்ேதாம்”
என் 	உ தி	 ன்றாத	 ரலில்	ம ெமாழி	 றினான்	ெவற்றிேவலன்.	

“வீரேன,	ேதவர்கேள	ெந ங்கப்	பயப்ப வார்கள்	அந்தத்	தங்கக்	 திைரைய	இன்ப
வள	நாட் லி ந் 	எங்கள்	பாட்டைன	ஏற்றிக்	ெகாண் 	வந்த 	அந்தத்	தங்கக்
திைர.	அைத	அைடபவன்	உண்ைமயிேலேய	ெப ம்	வீரனாக	இ க்க	ேவண் ம்.

நீங்கள்	அைத	அைடவ 	அரி 	என்ேற	நான்	நிைனக்கிேறன்”	என்றான்	அரசன்.	

“அரேச,	தங்கக்	 திைரயில்லாமல்	தாயகம்	ெசல்வதில்ைல”	என்ற	உ தியான
டன்	வந்தி க்கிேறன்.	எப்ப ம்	அைத	அைடந்ேத	தீ ேவன்”	என்றான்

ெவற்றிேவலன்.	

“வீர	இைளஞேன,	உன்	உ திைய	நான்	ேபாற் கிேறன்.	ஆனால்,	அ 	வீரம்
ஒன்றினால்	மட் ம்	அைடயக்	 யதல்ல.	நான்	ெசால் ம்	 ன்
அ ஞ்ெசயல்கைளச்	ெசய் 	 த்தால்தான்	அந்தப்	ெப ைமக் ரிய	தங்கக்
திைர	கிைடக் ம்”	என்றான்	அரசன்.	
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தங்கக்	 திைர	தன்	நாட்ைட	விட் ப்	ேபாய்விடா 	என்ற	உ தி
அரச க்கி ந்த .	அப்ப யானால்,	அந்த	அ ஞ்ெசயல்கள்	மிகக்
க ைமயானதாகத்தான்	இ க்கேவண் ம்	என் 	எண்ணினார்கள்	மற்ற	வீரர்கள்.
ஆனால்	ெவற்றிேவலன்	அயர்ந் 	விடவில்ைல.	

“அரேச,	அந்த	அ ஞ்ெசயல்கள்	என்ன	என் 	 வீர்களா?”	என் 	ேகட்டான்.	

“ெசால்கிேறன்	ேகள்”	என் 	 றத்	ெதாடங்கினான்	அரசன்.	

“என்னிடம்	யா க் ம்	அடங்காத	இரண் 	ெபரிய	எ கள்	இ க்கின்றன.	அைவ
ச் 	வி ம்ேபா 	ெந ப் 	ெவளிப்ப ம்.	ெந ப் 	 ச் வி ம்	அந்த	இரண்

எ கைள ம்	அடக்கி	 கத்த யில்	மாட் 	நான் 	காணிநிலத்ைத ம்	உ 	தர
ேவண் ம்.	

“இரண்டாவதாக,	உ 	 த்த	அந்த	நிலத்தில்	பறக் ம்	மாயப்	பாம் களின்
பற்கள்	சிலவற்ைற	விைதயாக	நடேவண் ம்.	நட்ட டேன	நிலத்திலி ந்
ைளத்ெத ம் ம்	மாய	வீரர்கைளப்	ேபாரிட் 	ெகால்ல	ேவண் ம்.	

“கைடசியாக,	தங்கக்	 திைரயின்	அ கில்	இ ந் 	இர ம்	பக ம்	 ங்காமல்
காவல்	 ரி ம்	ேவதாளத்ைதக்	ெகான் 	வீழ்த்தேவண் ம்.	இந்த
அ ஞ்ெசயல்கைளச்	ெசய் 	 த்தால்	அந்தத்	தங்கக்	 திைரைய	நீ
அைடவதற் 	நான்	தைடயாக	இ க்க	மாட்ேடன்”	என் 	ெசால்லி	 த்தார்
அரசர்.	
“எப்ப ம்	நான்	இந்த	அ ஞ்ெசயல்கைள	 ப்ேபன்”	என் 	உ தி	ெமாழிந்
விட் 	ெவளிேயறினான்	ெவற்றிேவலன்.	

அரச	சைபயில்தான்	அவன்	உ தி	 றினாேன	தவிர,	அவன்	உள்ளத்திற் ள்	ஒ
தளர்ச்சி	ஏற்படத்தான்	ெசய்தி ந்த .	இல்லாத	ெதய்வங்கைள	ெயல்லாம்
ேவண் க்	ெகாண் 	தன்	கப்ப க் த்	தி ம்பினான்.	அங்ேக	அவ க் 	ஓர்	உதவி
காத் க்	ெகாண் ந்த .	

இளவரசி	ேமகமாைலதான்	அங்ேக	காத் க்	ெகாண் ந்தாள்.	அவள்	சில	மாய
ம ந் கள்	ெகா த்தாள்.	அைவ	ைகயில்	இ ந்தால்	கத்தி ம்	ெந ப் ம்
அவைன	ஒன் ம்	ெசய்ய	 யாெதன் 	 றினாள்.	அந்தக்	ெகா ய	எ கைள
எப்ப 	அடக்க	ேவண் ம்	என் ம்,	பாம் 	விைதயிலி ந் 	கிளம் ம்	வீரர்கைள
எப்ப 	யழிக்கேவண் ம்	என் ம்	ெசால்லிக்	ெகா த் விட் 	அவள்	ேபாய்விட்டாள்.
அவள்	ெசன்றபிற 	ெவற்றிேவலன்	தன்	மரக்கலத்திற் ச்	ெசன் 	ஓய்ெவ த் க்



ெகாண்டான்.	

ம நாள்	கைலயில்	 றிப்பிட்ட	நான் 	காணி	நிலத்ைத ம்	 ற்றி	மக்கள்	 ட்டம்
ட்டமாக	நின்றார்கள்.	சாைவச்	சந்திக்க	வந்தி க் ம்	ெவளிநாட் 	வீரைனச்

சந்திக்கக்	காத்தி ந்தார்கள்.	ஓர்	உயர்ந்த	ேமைடயின்	மீ 	அரச ம்	மகள்
ேமகமாைல ம்	மகன்	கார்வண்ண ம்	அைமச்சர்க ம்	அமர்ந்தி ந்தாாகள்.	

நிலத்தின்	மத்தியில்	அந்தப்	பயங்கர	எ கள்	பலமான	கயி களால்	கட்டப்பட்
நின் 	ெகாண் ந்தன	அவற்றின்	 க்கிலி ந் 	ெந ப் 	 ப் ப்ெபன்
ெவளிப்பட் க்	ெகாண் ந்த .	அந்த	எ களிடம்	அகப்பட் 	ம ய
எங்கி ந்ேதா	வந்தி க்கிறாேன	இந்த	ெவற்றிேவலன்	என் 	மக்கள்	அவ க்காக
இரக்கப்பட் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.	ேமகமாைல	ஒ த்திையத்	தவிர	எல்ேலா ம்
அவன்	இ திக்	காலம்	வந் விட்டெதன்ேற	எண்ணிக்	ெகாண் ந்தார்கள்.	
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தன்	ேதாழர்களான	ஐம்ப 	வீரர்க ம்	 ைட ழ	ெவற்றிேவலன்	அந்த
நிலத்திற் ள்	 ைழந்தான்.	வீரர்கைள	ஒ 	 றத்தில்	நிற்க	ைவத் விட் 	அவன்
அந்த	எ கைள	ெந ங்கினான்.	ெவற்றிேவலன்	எ களின்	அ கில்
வந்த டன்,	அரச ைடய	ஆட்கள்	அவற்ைறக்	கட் யி ந்த	கயிற்ைற	வாளால்
ெவட் த்	 ண் த் 	விட்டார்கள்.	உடேன	அைவ	ெப 	 ச் விட் க்	ெகாண்
அனல்	கக்கியவண்ணம்	ெவற்றிேவலைன	ேநாக்கிப்	பாய்ந்தன.	

அவற்றின்	ெகாம் கள்	இ ப்பாணிேபால்	 ர்ைமயாக	இ ந்தன.	ெவயில்
ஒளிபட் ப்	பளபளெவன் 	மின்னின.	அைவ	பாய்ந்ேதா 	வந்த	ேபா 	நிலம்
அதிர்ந்த .	அவற்றின்	 க் த்	 வாரங்களிலி ந் 	 ன்னி ம்	அதிகமாக
ெந ப் ச் ழல்கள்	ெவளிப்பட்டன.	அந்த	நிலேம	ெந ப் ப்	பற்றி	எரிவ ேபால்
காட்சியளித்த .	ஆனால்,	அைவ	ெவற்றி	ேவலைன	ஒன் ம்	ெசய்யவில்ைல.
ேமகமாைலயின்	மாய	ம ந் 	அவன்ைகயில்	இ ந்ததால்	ெந ப்பின்	அனல்
அவைன	ஒன் ம்	ெசய்யவில்ைல.	ெவற்றிேவலன்	நிலத்தின்	ந வில்	நின்றான்.
எதிர்ப்	 றத்திலி ந் 	அவைனத்	தாக்க	ஓ 	வந்தன	எ கள்.	இரண் ம்
ெந ங்கி	வ ம்	ேநரம்	ெவற்றிேவலன்	சட்ெடன் 	தான்	நின்ற	இடத்ைத	விட்
விலகிக்	ெகாண்டான்.	இரண் 	எ க ம்	ஒன்ைறெயான் 	 ட் க்ெகாண்டன.
உடேன	அந்த	எ க க் 	ஒன் க் 	ஒன் 	ேகாபம்	ஏற்பட் 	இரண் ம்	 ட்
ேமாதிக்	ெகாண் 	சண்ைடயிட்டன.	தங்கள்	ெபா 	எதிரிைய	அைவ
மறந் விட்டன.	ெவற்றிேவலன்	அவற்ைறக்	கவனித் க்	ெகாண் 	நின்றான்.
அைவ	சண்ைடயிட் த்	கைளத்த	ேநரம்	பார்த் 	அவற்றின்	அ கில்	பாய்ந்
ெசன் 	இரண்ைட ம்	ெகாம்ைபப்	பி த் 	இ த்தான்.	தயாராக	இ ந்த	ஏரின்
கத்த யின்	கீழ்	அவற்ைற	 ைழத் ப்	 ட் னான்.	அைவ	ப ப்	ேபால்

அடங்கிவிட்டன.	அவன்	 கில்	தட் க்	ெகா க்கக்	ெகா க்க	 ன்	நடந்
ெசன்றன.	தட் க்ெகா த் த்	தட் க்ெகா த் 	அவன்	அந்த	நான் 	காணி
நிலத்ைத ம்	உ 	விட்டான்.	தங்கைள	அவன்	அ த் த்	 ன் த்தாததால்
அைவ	அவ க் 	நன்றி டன்	ேவைலபார்த்தன.	மக்கள்	எல்ேலா ம்	இந்தச்
சாதைனைய	ைவத்த	கண்	வாங்காமல்	வியப் டன்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.
ெவற்றிேவலன்	உ 	 த் 	எ கைள	மீண் ம்	கட் ப்ேபாட்டேபா 	மாைலக்
கதிரவன்	ேமைல	மைலகளில்	சாய்ந் 	விட்டான்.	

ம நாள்	காைலயில்	நிலத்தில்	விைதயிடலாம்	என் 	அரசர்	 றினார்.	மக்கள்



கைலந் 	ெசன்றார்கள்.	ெவற்றிேவலன்	தன்	வீரத்	ேதாழர்க டன்
மரக்கலத்திற் த்	தி ம்பினான்.	அரசர்	தன்	ஆட்கேளா ம்	மக்கேளா ம்
அரண்மைன	ெசன்றார்.	
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அ த்த	நாள்	ெபா 	வி ந்த .	ஊர்	மக்கள்	திரண் 	வந் 	அந்த	நான் 	காணி
நிலத்ைத ம்	 ற்றிக்	 	நின்றார்கள்.	 தல்	நாள்	நிைனத்த ேபால்	மக்கள்
அன் 	நிைனக்கவில்ைல.	 தல்நாள்	ெவற்றிேவலன்	சாகப்	ேபாகிறான்	என்
நிைனத்தார்கள்.	அன்ேறா	அவன்	எப்ப 	ெவல்லப்	ேபாகிறான்	என்
காணேவண் ம்	என்ற	ஆவேலா 	நின்றார்கள்.	அவன்	ெவற்றி	ெபறேவண் ம்
என் 	அவர்களின்	ெநஞ்சங்கள்	 த் க்	ெகாண் ந்தன.	

அரசர்	தன்	மக ட ம்	மக ட ம்	வந் 	ேமைடயில்	அமர்ந் 	விட்டார்.	சிறி
ேநரத்தில்	ெவற்றிேவல ம்	தன்ைனச்	 ற்றி	ஐம்ப 	வீரர்கள்	 ைட ழ்ந் வர	வந்
ேசர்ந்தான்.	அவன்	களத்திற் ள்	 ைழந்த டேனேய	அரண்மைன	ஆட்கள்	ஒ
ைடையக்	ெகாண் வந் 	ெகா த்தார்கள்.	அந்தக் ைட	நிைறயப்	பறக் ம்

மாயப்	பாம் களின்	பற்கள்	நிைறந்தி ந்தன.	

ைடையக்	ைகயில்	வாங்கிய	ெவற்றிேவலன்	அந்த	மாயப்	பற்ைள	அந்த	நான்
காணி	நிலத்தி ம்	ஒவ்ெவான்றாக	நட் 	விைதத்தான்.	எல்லாப்	பற்கைள ம்
அவன்	நட் 	 த்த டன்	தி ெரன் 	அந்த	நிலத்திலி ந் 	 ற் க்கணக்கான
வீரர்கள்	ேதான்றினார்கள்.	மண் க் ள்ளி ந் 	ேதான்றிய	அந்த	மாய	வீரர்கள்
அைனவ ம்	ெவற்றி	ேவலைன	ேநாக்கி	ஓ வந்தார்கள்.	
ெவற்றிேவலன்	ெபரிய	ெபரிய	கற்கைள	எ த் 	அவர்கள்	மீ 	வீசினான்.	அவன்
ஓரிடத்தில்	நில்லாமல்	 ற்றிச்	 ற்றி	வந் 	அவர்கள்	மீ 	கற்கைள	வீசினான்.	

அந்த	மாய	வீரர்க க்கிைடேய	 ழப்பம்	ஏற்பட்ட .	எதிரில்	வ பவர்கள்தான்
தங்கள்	மீ 	கல்ைல	எறிகிறார்கள்	என் 	ஒவ்ெவா 	வ ம்	நிைனத் க்
ெகாண்டார்கள்.	எனேவ	எதிெரதிராக	வந்த	வீரர்கள்	தங்க க் ள்
சண்ைடயிட் க்	ெகாண்டார்கள்.	தங்க க் ள்ேளேய	ஒ வைரெயா வர்
ெவட் க்ெகான் 	ெகாண் 	ெசத்ெதாழிந்தார்கள்.	
ெவற்றிேவலனின்	அறி த்	திறைமயினால்	ஏற்பட்ட	ெவற்றிையக்	கண் 	மக்கள்
ஆரவாரித்தார்கள்.	
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ேதன்கதலி	நாட் ன்	அரசர்	ெவற்றிேவலனின்	திறைமைய	மனத்திற் ள்
பாராட் னார்.	ஆனால்,	தன்	நாட் ல்	ஒ 	ெப ஞ்	ெசல்வமாய்	இ க் ம்	தங்கக்
திைரைய	இந்த	ெவற்றிேவலன்	ெகாண் 	ேபாய்வி வாேனா	என்ற	அச்சம்	அவர்

மனத்தில்	 ந் 	விட்ட .	 ந்தியநாள்	வைரயில்	அவர்	அைதப்	பற்றிக்
கவைலப்படாமேல	இ ந்தார்.	இப்ேபா 	அந்தக்	கவைல	ஏற்பட் விட்ட .
இ ந்தா ம்	தன்	பீதிைய	ெவளிப்ப த்திக்	ெகாள்ளாமல்,	ெவற்றி	ேவலைனப்
பாராட் ப்	ேபசினார்.	

“இளவரசேன!	உன்வீரத்ைத ம்அறி த்	திறைமைய ம்	அஞ்சா	ெநஞ்சத்ைத ம்
பாராட் கிேறன்.	நீ	தங்கக்	 திைரைய	அைடவதற் 	இன் ம்	ஒ 	ெசயல்
ெசய்யேவண் யதி க்கின .	அைத	நாைளக்	காைலயில்	ெசய்

த்தாயானால்,	தங்கக்	 திைரைய	மட் மல்ல	என்	மகைள ம்	உனக்ேக	கட் த்
த கிேறன்!”	என் 	 றினார்.	அவர்	இப்ப 	ெயல்லாம்	 ற	ேவண் ம்	என்
நிைனக்கேவயில்ைல.	ஆனால்,	ெவற்றிேவலனின்	கள்ளமற்ற	இனிய	 கத்ைதப்
பார்த்த டன்	அவ க் 	மனத்தில்	ஓர்	அன் 	 ரந் விட்ட .	இரண் 	ேபாட் களில்
அவன்	ெவற்றி	ெபற் விட்டான்	என் 	கண்டேபாேத	அவைன	ஒ 	மாவீரனாக
அவர்	மனம்	மதிக்கத்	ெதாடங்கிவிட்ட .	அதனால்தான்	இப்ப ப்பட்ட	ெசாற்கள்
அவர்	வாயிலி ந் 	 றப்பட்டன.	

ெவற்றிேவலன்	மகிழ்ச்சி டன்	தன்	ேதாழர்கைள	அைழத் க்ெகாண்
மரக்கலத்திற் த்	தி ம்பினான்.	

ம நாள்	காைலயில்	மக்கள்	 ட்டம்	நான் 	காணி	நிலத்ைதச்	 ற்றிக் டவில்ைல.
அந்த	நான் 	காணி	நிலம்	 கா ேபால்	காட்சியளித்த .	மாயப்	பாம் ப்
பற்களிலி ந் 	 ைளத்த	வீரர்களின்	எ ம் க ம்	ேதா ம்	நின ம்
இரத்த மாகக்	காட்சியளித்த	அந்த	நிலத்தில்	க க ம்	ப ந் க ம்
காக்ைகக ம்	தான்	வட்டமிட் க்	ெகாண் ந்தன.	

தங்கக்	 திைர	இ ந்த	மரத்ைதச்	 ற்றித்	தான்	மக்கள்	 	நின்றார்கள்.
அங் க்காவல்	நின்ற	ேவதாளம்,	என் மில்லாதப 	அன் 	மக்கள்	தன்ைனச்
ற்றிக்	 யி ப்பைதக்	கண் 	ெப ங்ேகாபம்	ெகாண்ட .	யா ம்	மரத்த ைய

ெந ங்காதப 	அ 	அவர்கைளப்	பய த்தி	விரட் க்ெகாண் 	நின்ற .
எல்ேலா ம்	 ரத்திேலேய	நின் 	ெகாண் ந்தார்கள்.	
அரச ம்	அவர்	மகள்	ேமகமாைல ம்	மகன்	கார்வண்ண ம்	அந்த
மரத்த க் வந் 	அங்கி ந்த	ேமைட	ஒன்றின்மீ 	அமர்ந்தார்கள்.	ேவதாளம்



அவர்கள்	எதிரில்	வந் 	நின் 	வணங்கிய .	

“ஏ,	ேவதாளேம!	உன் டன்	சண்ைட	ெசய்ய	ஓர்	இளம்	வீரன்	வ கிறான்.
எச்சரிக்ைக!”	என் 	 றினார்	அரசர்.	

ேவதாளம்	இைதக்	ேகட்ட டன்	ஆங்காரத் டன்	எ ந் 	தங்கக்	 திைரயின்
அ கிேல	ேபாய்	நின் ெகாண்ட .	

சிறி ேநரத்தில்	ெவற்றிேவலன்	அங் 	வந் 	ேசர்ந்தான்.	 டவந்த	ஐம்ப
வீரர்கைள ம்	 ரத்திேலேய	நிற்க	ைவத் விட் 	அவன்	தன்னந்தனியாக
ேவதாளத்ைத	ேநாக்கிச்	ெசன்றான்.	ேவதாளம்	ஆேவசமாக	அவைன	ேநாக்கிப்
பாய்ந்ேதா 	வந்த .	உடேன	ெவற்றிேவலன்	தன்	ைகயில்	இ ந்த	ஒ 	மாயப்
ெபா ைய	அதன்	 கத்தில்	 வினான்.	அந்த	ேவதாளம்	அந்த	இடத்திேலேய
மயக்கம்	ேபாட் 	வி ந்த .	உடேன	அவன்	தன்	வாளினால்	அதன்	தைலைய
ெவட் 	உடைலக்	 றாகத்	 ண் த் ப்	ேபாட்டான்.	 	நின்ற	மக்கள்

கலத் டன்	ஆரவாரித்தார்கள்.	அரச ம்	அவ ைடய	திறைமையப்
பாராட் னார்.	
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அன்ேற	அவர்	அவ க் த்	தங்கக்	 திைரையக்	ெகா த்தார்.	அதற் 	ம நாேள
தன்	மகைளத்	தி மணம்	ெசய் 	ெகா த்தார்.	

தி மணம்	 ந்த டன்	அவன்	சில	நாட்கள்	வி ந் ண்பதற்காகத்	தங்கினான்.
பிற 	தன்	நாட் க் ப்	 றப்பட்டான்.	

தங்கக்	 திைரையப்	பிரிவ ட	அரச க் ப்	ெபரிதாகப்படவில்ைல.	தன்
மகைளப்	பிரிவ தான்	ெப ம்	 யரமாக	இ ந்த .	

“அப்பா,	நீங்கள்	கவைலப்பட	ேவண்டாம்	நாங்கள்	அ க்க 	உங்கைள	வந்
பார்த் க்	ெகாள் கிேறாம்”	என் 	ேமகமாைல	 றினாள்.	

கைடசியில்	அவர்கள்	ஒ நாள்	 றப்பட் 	விட்டார்கள்.	ெவற்றிேவலன்	தன்
மரக்கலத்ைதப்	 றப்ப வதற் த்	தயாரித்தான்.	அைதப்	பார்த்த	ேமகமாைல,
“மரக்கலத்தில்	உங்கள்	வீரர்கள்	வரட் ம்.	நாம்	தங்கக்	 திைரயிேலேய	ெசல்ேவாம்”
என்றாள்.	
“எப்ப ?”	என் 	ேகட்டான்	ெவற்றிேவலன்.	

“இப்ப த்தான்!”	என் 	ெசால்லி	அவள்	சில	மந்திரங்கைளத்	தங்கக்	 திைரயின்
காதில்	 றினாள்.	உடேன	அ 	தன்	இறக்ைககைள	அைசத்த .	அதற் 	 ச்
வந் 	விட்ட .	அரசரிடம்	விைடெபற் க்	ெகாண் 	ெவற்றிேவல ம்
ேமகமாைல ம்	தங்கக்	 திைரயில்	ஏறி	உட்கார்ந்தார்கள்.	அ 	தாவிப்	பாய்ந்
வானில்	ஏறி	ேமகமண்டலங்களின்	வழியாகச்	ெசன்ற .	ெவற்றிேவலன்	நாட்ைட
ேநாக்கிப்	பறந்த .	

ெவற்றிேவலனின்	சிற்றப்பன்	அன் 	அரண்மைன	உப்பரிைகயின்ேமல்	காற்
வாங்கிக்	ெகாண் 	நின் ெகாண் ந்தான்.	அப்ேபா 	வானில்	ஒ 	மின்னல்	ஒளி
ேதான்றிய .	நிமிர்ந் 	பார்த்தான்.	தாவிப்	பாய்ந் 	தங்கக்	 திைர	பறந்
வ வைதக்	கண்டான்.	அதன்மீ 	ஓர்	இளவரசி டன்	தன்	அண்ணன்	மகன்
ஏறிவ வைதக்	கண்டான்.	

எதிர்பாராமல்	அவன்	தி ெரன் 	கண்ட	காட்சி	அவன்	 ைளையச்	சிதற த்
விட்ட .	“ஐேயா!	இனி	நான்	பிைழக்கமாட்ேடன்!”	என் 	 றியப 	கீேழ
தடாெலன் 	வீழ்ந்தான்.	அவ்வள தான்!	அவன்	 ச் 	நின் விட்ட .	

ெவற்றிேவலன்	அந்த	நாட்ைட	ேமக	மாைலயின்	உதவி டன்	சீ ம்	சிறப் மாக
ஆண் 	வந்தான்.	தாவிப்பா ம்	தங்கக்	 திைரயில்	ஏறி	ேமகமாைல	அ க்க



ேதன்கதலி	நாட் க் ச்	ெசன் 	தன்	தந்ைதைய ம்	தம்பிைய ம்	பார்த்
வந்தாள்.	எல்ேலா ம்	இன்பமாக	இ ந்தனர்.	
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